
RELAÞIILE ECONOMICE ªI COMERCIALE
DINTRE SUA ªI UE ÎNTRE 2016 ªI 2019

PAUL EMANUEL ÞAP*

Abstract. The stability of the International System is generated by the
interdependencies and interactions between different states and
international organisations. The US and the EU are two of the most
important powers of the International System and the bilateral partnership
between them is much more stronger than any other global partnership.
This article aims to analyze how the diplomatic relations between the US
and the EU evolved along the economic and commercial dimension
between 2016 and 2019. This period coincides with president Trump’s
term in office, who promotes several contradictory policies to those in the
EU. This article uses process tracing to analyze the events and development
of bilateral relations. Its findings show that the relationships between the
US and the EU in the last years were closer to a shape of war trade rather
than a strong diplomatic partnership.

Keywords: International System; Diplomacy; USA; EU; Economic
Relations;

Introducere

Relaþiile economice ºi comerciale reprezintã unul dintre factorii principali
care contribuie la asigurarea stabilitãþii ºi dezvoltãrii Sistemului Internaþional.
Eliminarea barierelor comerciale, stimularea comerþului internaþional sau pro-
movarea alianþelor globale joacã un rol fundamental în atingerea acestui obiectiv.1
Fiecare actor statal sau nonstatal dezvoltã o agendã proprie prin care ierarhizeazã
o serie de obiective pe care doreºte sã le atingã. Printre acestea, obiectivele de
naturã economicã ºi comercialã sunt plasate întotdeauna într-o poziþie superioarã
pe agendele acestora. În materie de economie ºi comerþ fiecare actor urmãreºte
accesul la resurse, finanþe, pieþe, menþinerea unui nivel ridicat de bunãstare ºi
putere a statului, dar ºi dezvoltarea a cât mai multor relaþii de cooperare în vede-
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rea atingerii diferitelor idealuri.2 Pornind de la raþionamentul cã statele îºi pot
atinge obiectivele numai în mãsura în care coopereazã, necesitatea consolidãrii
relaþiilor bilaterale sau multilaterale organizate pe principiile reciprocitãþii ºi ale
cooperãrii3 reprezintã o condiþie esenþialã pentru dezvoltarea economicã ºi comer-
cialã de duratã.
Interesul pentru studierea relaþiilor diplomatice SUA-UE s-a bucurat ºi se va

bucura în continuare de suficientã notorietate în mediile academice. Existã pu-
þine studii care s-au axat pe analizarea relaþiilor diplomatice SUA-UE în dimen-
siunea economicã ºi comercialã, în intervalul 2016-2019, iar articolul de faþã are
drept principal scop acela de a completa un gol în cadrul literaturii de specialitate.
Studiul doreºte sã ofere un rãspuns întrebãrii de cercetare: cum au evoluat re-
laþiile diplomatice SUA-UE în dimensiunea economicã ºi comercialã, în perioada
2016-2019?
Metoda utilizatã în acest studiu este process tracing, folositã cu precãdere în

ºtiinþele sociale. Aceasta vizeazã analizarea cauzelor care au dus la concretizarea
unui anumit rezultat, evitându-se abordãrile strict descriptive ale evenimentelor.
Analiza este centratã pe intervalul ianuarie 2016 – mai 2019, iar datele utili-

zate fac parte atât din categoria celor primare (discursuri, documente sau decla-
raþii), cât ºi secundare (deja prelucrate ºi prezente în literatura de specialitate).
Articolul se concentreazã pe analizarea relaþiilor economice ºi comerciale SUA
– UE, accentul fiind pus atât pe evidenþierea importanþei parteneriatului bila-
teral, cât ºi pe tensiunile cu privire la nesincronizarea intereselor legate de con-
cretizarea unor noi acorduri comerciale care sã fie benefice ambelor pãrþi ºi care
sã elimine posibilitatea de a se materializa un rãzboi comercial total.
Relevanþa studiului rezultã tocmai din tema acestuia. Studiul se axeazã pe

demonstrarea importanþei pe care parteneriatul bilateral SUA – UE o are le nivel
global, dar ºi pe evidenþierea tensiunilor ºi divergenþelor de opinii cu privire la
concretizarea unor noi acorduri economice ºi comerciale. Interesul pentru stu-
dierea relaþiilor diplomatice SUA – UE în dimensiunea economicã ºi comercialã
este susþinut de faptul cã acest parteneriat este cel mai puternic ºi mai influent la
nivel global, iar o serie de politici economice ºi comerciale divergente ar avea
efecte negative la nivelul Comunitãþii Internaþionale în ansamblu.
Articolul este împãrþit în patru secþiuni. Prima secþiune este cea teoreticã în

cadrul cãreia este realizatã o prezentare a parcursului relaþiilor diplomatice SUA
– UE, accentul fiind pus pe perioada post-Rãzboi Rece. A doua secþiune prezintã
metodologia utilizatã, importanþa organizaþiilor internaþionale în asigurarea sta-
bilitãþii globale, selecþia cazurilor, tipul de date utilizate ºi perioada de timp ana-
lizatã. A treia secþiune este destinatã analizãrii dimensiunii economice ºi comer-
ciale SUA – UE, accentul fiind pus pe tensiunile ºi incongruenþele dintre cei doi
actori. Concluziile prezintã imaginea de ansamblu a lucrãrii ºi scot în evidenþã o
serie de direcþii ulterioare de cercetare.
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Raporturile diplomatice SUA – UE

Odatã cu debutul Rãzboiului Rece SUA au dezvoltat o agendã de politicã ex-
ternã care susþinea promovarea democraþiei ºi lupta împotriva comunismului, iar
din a doua jumãtate a anilor ’80 aceste principii au început sã fie din ce în ce mai
puternic promovate de politica externã americanã. Promovarea valorilor demo-
cratice a început sã joace un rol primordial pe agenda UE numai spre sfârºitul
Rãzboiului Rece. Dupã 1991, Consiliul European a transformat aceste principii,
în frunte cu respectarea drepturilor omului, într-un obiectiv de cooperare trans-
atlanticã.4 Aceastã perioadã de cooperare dintre SUA ºi UE a gravitat în jurul
ideii de combatere a expansiunii comunismului la scarã globalã, iar prãbuºirea
Zidului Berlinului din anul 1989, respectiv colapsul URSS din 1991, au repre-
zentat o reuºitã comunã a celor douã entitãþi.5
Dupã 1991 s-au materializat zeci de acorduri care concretizau relaþiile diplo-

matice dintre SUA – UE. În 1990 se semneazã Declaraþia Transatlanticã, iar în
1995 apare Noua Agendã Transatlanticã, document care oferea un plan de acþi-
une comunã, rãmas pânã în ziua de astãzi baza constituþionalã cea mai cuprinzã-
toare a cooperãrii ºi a întâlnirilor oficiale SUA – UE. Cele douã entitãþi politice
au început sã dezvolte la nivel ministerial ºi prezidenþial diferite obiective co-
mune care promovau pacea, stabilitatea, democraþia ºi dezvoltarea, prin extinderea
comerþului mondial ºi a creºterii economice, gestionarea comunã a problemelor
legate de aplicarea legii, dar ºi cooperarea la nivel universitar. Declaraþia de la
Bonn, din anul 1999, din cadrul summit-ului SUA – UE a reprezentat un pas
important pentru concretizarea unui parteneriat deplin ºi egal, în domeniul po-
litic, economic ºi de securitate.6
Relaþiile economice ºi comerciale transatlantice au fost neglijate de politi-

cieni în cea mai mare parte a secolului al XX-lea, aceºtia axându-se mai mult pe
problemele de securitate internã. Dupã sfârºitul Rãzboiului Rece, relaþiile econo-
mice ºi comerciale au început sã devinã prioritare. Declaraþia Transatlanticã din
1990 reprezintã primul acord oficial din noua epocã a relaþiilor transatlantice de
dupã Rãzboiului Rece, care se organiza pe baza valorilor ºi legãturilor istorice,
politice, economice ºi culturale comune, aceastã cooperare culminând cu Cadrul
pentru Promovarea Integrãrii Economice Transatlantice din aprilie 2007.7
Economia SUA – UE reprezintã o treime din fluxurile comerciale mondiale,

iar o mare parte din acest comerþ se realizeazã pe linia transatlanticã de transport,
utilizându-se nave maritime. În perioada 2001-2006, mai puþin de 2% din contai-
nerele care transportau mãrfuri au fost inspectate din motive de securitate. Dupã
septembrie 2001, începe sã se punã din ce în ce mai puternic accentul pe coope-
rarea SUA – UE în ceea ce priveºte dezvoltarea mijloacelor comune de acþiune
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cu privire la asigurarea securitãþii vamale, motivatã de ameninþãrile cu privire la
posibilitatea exploatãrii teroriste a containerelor de mãrfuri.8 Prin urmare, aten-
tatele din septembrie 2001 au avut un impact crescut ºi în ceea ce priveºte
restructurarea anumitor politici de cooperare între SUA – UE, inclusiv în dome-
niul economic ºi comercial.
Având în vedere cele expuse mai sus este evident cã SUA ºi UE împãrtãºesc

o serie de principii ºi valori comune, dar cu toate acestea au existat ºi continuã
sã existe momente în care viziunile acestora cu privire la anumite aspecte sunt
incongruente. O serie de divergenþe de opinii ºi abordãri diferite ale aceleiaºi
probleme s-a evidenþiat în ceea ce priveºte problematica mediului înconjurãtor.
Problemele de mediu încep sã se contureze undeva în jurul anilor ’60 -’70, mo-
ment în care SUA reprezentau unele dintre cele mai puternice ºi consecvente
susþinãtoare ale tratatelor ºi acordurilor de protecþie a mediului. Dupã 1990, di-
namica politicilor interne ºi externe referitoare la protecþia mediului se schimbã.
UE devine lider mondial în domeniul protecþiei mediului, iar SUA încep sã se
opunã acordurilor multilaterale privind aceastã problematicã. Existenþa standar-
delor mult prea stricte cu privire la reducerea factorilor de poluare a mediului în-
conjurãtor este privitã drept sursã de vulnerabilitãþi ºi ameninþãri la adresa pro-
ducãtorilor economici interni ai SUA. Dupã 1990, puterea politicilor ecologiste
în SUA începe sã se estompeze, iar noile reglementãri interne au avut ca rezultat
scãderea interesului SUAde a continua sã-ºi asume rolul de lider mondial al pro-
tecþiei mediului, decizie motivatã de interesul competitiv, economic ºi comercial
al SUA.9
O altã dimensiune în cadrul cãreia s-au materializat o serie de tensiuni între

SUA ºi UE este reprezentatã de politicile ºi programele care vizeazã protecþia
datelor cu caracter personal. Negocierile asupra unui acord de înregistrare a nu-
melor pasagerilor care vizau o serie de aspecte privind protecþia datelor perso-
nale ale cãlãtorilor europeni transmise în cadrul serviciilor vamale ale SUA, au
reprezentat o constantã a relaþiilor SUA – UE de dupã septembrie 2001. Dema-
rarea unor astfel de negocieri a fost susþinutã de faptul cã lupta împotriva tero-
rismului ºi a criminalitãþii organizate reprezintã un obiectiv comun al celor douã
entitãþi.10 Cu toate acestea, unele programe de protecþie a datelor derulate de
SUA au fost contestate de anumiþi deputaþi europeni, guvernul SUA fiind acuzat
de accesarea datelor sensibile ale cetãþenilor UE. Solicitându-se o anchetã a
EUROPOL, SUA au fost suspectate de posibilitatea desfãºurãrii activitãþilor de
spionaj economic ºi politic. UE a început sã promoveze o serie de mecanisme de
supraveghere democraticã a activitãþilor de informaþii transfrontaliere, susþinând
cã în niciun caz secretul de stat nu are prioritate faþã de drepturile omului.11
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Astfel, în pofida faptului cã democraþia, internaþionalismul liberal ºi promo-
varea drepturilor omului reprezintã doar o parte din valorile ºi principiile co-
mune promovate de SUA ºi UE, acest parteneriat strategic nu este unul perfect.
În ultima perioada SUA au început sã promoveze o serie de politici ºi viziuni
diferite faþã de percepþiile UE. Aspectele legate de protecþia mediului înconju-
rãtor, asigurarea securitãþii globale sau concretizarea noilor acorduri comerciale
reprezintã o serie de dimensiuni în cadrul cãrora ºi-au fãcut simþite prezenþa di-
vergenþele SUA – UE.

Metodologia utilizatã

Scopul principal al acestei secþiuni este acela de a explica raþionamentul care
ne-a determinat sã analizãm modul în care s-au desfãºurat relaþiile diplomatice
dintre SUA – UE, în dimensiunea economicã ºi comercialã, în perioada 2016-2019.
În plus, secþiunea aceasta prezintã importanþa pe care o are parteneriatul dintre
un stat ºi o organizaþie internaþionalã, dar ºi metodologia ºi tipul de date pe care
le-am utilizat în vederea obþinerii produsului finit.

Selecþia cazurilor

Parteneriatul SUA – UE este cel mai puternic ºi mai important parteneriat
bilateral la nivel global. Dupã cum se poate observa inclusiv în secþiunea prece-
dentã, consolidarea ºi continuitatea relaþiilor diplomatice dintre SUA ºi UE sunt
motivate atât de o istorie relaþionalã comunã, cât ºi de principiile, normele ºi va-
lorile democratice pe care aceste douã entitãþi le promoveazã. Cu toate acestea,
în ultimii patru ani relaþiile dintre cei doi actori globali au fost caracterizate de o
serie de tensiuni care s-au materializat din pricina diferitelor interese pe care
SUA ºi UE doresc sã le atingã. Aceste tensiuni pot sã fie explicate fãcându-se
apel la noua ºi controversata administraþie americanã. Odatã ce preºedintele Trump
ºi-a început mandatul prezidenþial, acesta a început sã promoveze o serie de
politici din ce în ce mai agresive ºi contrare intereselor UE. Doctrina preºedin-
telui Trump poate sã fie descrisã ca reprezentând o amalgamare de mai multe tra-
diþii de gândire, precum neo-conservatorismul, neo-izolaþionismul ºi realismul
combinat cu anumite nuanþe de internaþionalism liberal. Astfel, acesta promo-
veazã faptul cã SUA va pãrãsi acordurile ºi organizaþiile contrare intereselor
sale. Caracterul tranzacþional al preºedintelui Trump, care doreºte sã încheie
întotdeauna cea mai bunã afacere, reprezintã una dintre posibilele explicaþii ale
acestei dinamici discursive. De asemenea, acesta susþine formele de protecþio-
nism economic, plasarea naþionalismului ºi patriotismului deasupra democraþiei
ºi drepturilor omului, o hegemonie culturalã a statelor care împãrtãºesc o identi-
tate iudeo-creºtinã comunã care trebuie sã lupte împotriva terorismului global,
dar ºi faptul cã potenþialul militar american nu trebuie sã fie limitat de norme ºi
valori internaþionale liberale.12
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Luând în considerare cele expuse mai sus, am decis sã analizãm evoluþia rela-
þiilor diplomatice dintre SUA ºi UE în dimensiunea lor economicã ºi comercialã,
în perioada 2016-2019, din douã motive principale. Primul este legat de faptul
cã parteneriatul SUA – UE în dimensiunea economicã ºi comercialã este cel mai
puternic ºi mai influent parteneriat la nivel internaþional, iar degradarea acestuia
ar produce efecte negative la nivel global. Al doilea motiv este reliefat de faptul cã
perioada analizatã coincide cu perioada de desfãºurare a mandatului prezidenþial
al lui Trump, care poate sã fie descris drept un lider ale cãrui viziuni legate de
politica externã americanã sunt „antitetice cu cele ale internaþionalismului liberal“13.

Importanþa relaþiilor dintre o organizaþie
internaþionalã ºi un stat

Importanþa relaþiilor dintre un stat ºi o organizaþie internaþionalã este marcatã
de faptul cã prin intermediul acestora relaþiile internaþionale pot fi durabile, sta-
bile ºi coerente, deoarece organizaþiile internaþionale se preocupã de rezolvarea
anumitor probleme diplomatice în baza Dreptului Internaþional. Majoritatea orga-
nizaþiilor internaþionale urmãresc atingerea anumitor obiective care sunt menþio-
nate în documentele de bazã prin care a fost stabilitã organizarea ºi funcþionarea
acestora, dar acestea pot varia în funcþie de contextul ºi scopul urmãrit.14 Odatã
cu apariþia ASEAN, care se bazeazã pe trei piloni cheie, ºi anume comunitatea
de securitate politicã, economicã ºi socio-culturalã, politicile statelor asiatice
legate de dezvoltare ºi securitate au început sã fie din ce în ce mai coerente ºi
bine fundamentate.15
Organizaþiile internaþionale precum ONU au drept principal scop acela de a

asigura pacea ºi securitatea mondialã, de a elimina recursul la violenþã, de a pro-
mova egalitatea dintre state ºi de a susþine justiþia internaþionalã, dar ºi de a con-
solida relaþiile ºi progresul în dimensiunea economicã. Organizaþiile Internaþio-
nale coopereazã cu alte state în vederea susþinerii ºi dezvoltãrii statelor din
Lumea a Treia, iar în anul 1964, în cadrul conferinþei ONU pentru Comerþ ºi
Dezvoltare, a luat naºtere G77, care reprezenta „un bloc de interes pentru eco-
nomiile statelor africane, asiatice ºi latino-americane“.16 Aceste argumente relie-
feazã motivele pentru care cooperarea între organizaþiile internaþionale ºi statele
lumii reprezintã o condiþie esenþialã în ceea ce priveºte gestionarea problemelor
de securitate militarã, economicã, societalã, politicã sau de mediu.

Metoda de analizã utilizatã

Metoda de analizã utilizatã în cadrul acestui articol este denumitã process
tracing. Metodologii ºtiinþelor sociale au dezbãtut ºi elaborat diferite abordãri
formale de inferenþã, cum ar fi analiza statisticã, care a contribuit la crearea
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process tracing-ului.17 Astfel, process tracing-ul poate sã fie definit drept „o me-
todã de cercetare care este utilizatã cu scopul de a urmãri mecanismele cauzale,
utilizând o analizã empiricã detaliatã, în cadrul unui studiu de caz, care sã relie-
feze modul în care se desfãºoarã un proces cauzal“.18 În plus, aceastã metodã
poate sã mai fie definitã ºi din perspectiva unei „metode de cercetare care poate
fi utilizatã pentru a identifica sau explica prezenþa sau absenþa mecanismelor
cauzale, dorind totodatã sã evidenþieze legãturile dintre cauzã ºi efect, care con-
tacteazã variabilele independente ºi rezultatele acestora. Process tracing-ul
poate fi înþeles ca studiul mecanismelor cauzale, realizat în profunzime, iar un
mecanism poate fi definit ca un ansamblu de elemente care în urma interacþionãrii
genereazã un anumit efect“.19

Esenþa process tracing-ului este legatã de faptul cã „cercetãtorii doresc sã
depãºeascã acel nivel de a identifica corelaþiile dintre variabilele independente ºi
rezultate, urmãrind explicarea cauzelor ºi a proceselor care au dus la un anumit
rezultat“20. În plus, prin utilizarea acestei metode explicaþiile care sunt rivale
analizei realizate sunt eliminate într-un mod credibil prin testarea directã a ipo-
tezelor.21 Argumentele prezentate în cadrul acestor paragrafe marcheazã faptul
cã process tracing-ul este o unealtã extrem de importantã pentru domeniul ºtiin-
þelor sociale.

Datele ºi informaþiile utilizate în analizã

Datele ºi informaþiile utilizate în cadrul articolului se împart în douã cate-
gorii, ºi anume, date primare, precum documente oficiale emise de diferite insti-
tuþii, discursurile ºi declaraþiile decidenþilor politici sau ale unor specialiºti în do-
meniu, preluate din diverse publicaþii ºi site-uri de ºtiri online, cât ºi date secun-
dare extrase din lucrãrile de specialitate existente care s-au preocupat anterior
cercetãrii de faþã de studierea problematicilor similare.
Urmãtoarea secþiune este realizatã prin analizarea datelor preluate din urmã-

toarele surse online: CNN Business, Politico, European Commision, Vox News,
CNBC, Atlantic Council, Office of the United States Trade Representative, Full
Fact, Corporate Europe Observatory, The Washington Post, Forbes, Brugel, The
Hill, Fortune, Fondation Rober Schuman, DW, BBC, The Guardian, The Globalist,
Time, Bloomberg, Express, Euractiv, Washington Examiner, AP News, Chatham
House, Reuters, Economy, EUobserver. Datele au fost colectate în intervalul
cuprins între ianuarie 2016 ºi mai 2019.
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Relaþiile economice ºi comerciale
dintre SUA ºi UE (2016-2019)

SUA ºi UE sunt douã dintre economiile puternice la nivel global, iar partene-
riatele acestora în domeniul economic ºi comercial au tradiþie îndelungatã. Cu
toate acestea, debutul noii administraþii americane a coincis cu înrãutãþirea re-
laþiile economice ºi comerciale dintre SUA ºi UE, manifestându-se tot mai multe
divergenþe ºi direcþii politice contradictorii. Administraþia Trump promoveazã
faptul cã interesele SUA, mai ales în ceea ce priveºte sectorul economic, trebuie
atinse cu orice preþ, aceste atitudini susþinând degradarea celui mai puternic par-
teneriat bilateral global, cel dintre SUA ºi UE. În ultimii ani, relaþiile dintre cele
douã entitãþi s-au apropiat mai degrabã de o forma incipientã, chiar dacã nu rea-
lizabilã a unui rãzboi comercial, decât de un parteneriat economic puternic.
În cadrul acestei secþiuni ne vom axa pe analizarea evoluþiei relaþiilor comer-

ciale SUA – UE între ianuarie 2016 ºi mai 2019, tensiunile ºi controversele poli-
tice influenþate de interesele economice diferite ale celor doi actori, formele inci-
piente ale unui „rãzboi comercial“, posibilitãþile cu privire la detensionarea re-
laþiilor diplomatice dintre SUA ºi UE, concretizarea unor noi acorduri comer-
ciale, respectiv rata de materializare a acestora, þinând cont ºi de diferitele practici
democratice ale celor douã entitãþi care sunt din anumite puncte de vedere diferite.

Relaþiile comerciale SUA-UE
ºi importanþa acestui parteneriat global

Parteneriatul SUA – UE reprezintã cea mai mare ºi importantã relaþie bila-
teralã comercialã ºi de investiþii din lume, dar ºi cea mai integratã relaþie eco-
nomicã la nivel global. Totalul „investiþiilor SUA în UE este mai mare de trei ori
decât în toatã Asia, iar investiþiile UE în SUA sunt de opt ori mai mari decât va-
loarea totalã a investiþiilor UE în China ºi India. Investiþiile SUA ºi UE repre-
zintã un motor al relaþiilor transatlantice“22, care nu susþin numai creºterea eco-
nomicã, ci ºi crearea de locuri de muncã. În plus, „relaþiile transatlantice defi-
nesc forma economiei mondiale ca întreg, iar economia UE–SUA reprezintã apro-
ximativ jumãtate din PIB-ul mondial ºi aproximativ o treime din fluxurile co-
merciale globale“23.
Conform unui raport al Departamentului de Comerþ al SUA se estimeazã cã

„exporturile americane cãtre UE sprijinã aproximativ 2,6 milioane de locuri de
muncã americane, iar aproximativ 200 000 de companii europene vând bunuri ºi
servicii cãtre SUA“24. Potrivit reprezentantului de comerþ al SUA, în anul 2016,
SUA ºi UE au comercializat mãrfuri în valoare de „686 de miliarde de dolari,
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respectiv servicii în valoare de 407 miliarde de dolari, valoarea totalã a relaþiilor
comerciale în anul 2016 ridicându-se la suma de 1,1 trilioane de dolari“25.
Argumentele de mai sus susþin cã parteneriatul SUA – UE este cel mai pu-

ternic parteneriat economic ºi comercial global. Cu toate acestea, din 2016,
„SUA au avut un deficit comercial faþã de UE în valoare de 52 de miliarde de
dolari în ceea ce priveºte bunurile pe care le-a importat. Excedentul comercial a
fost prezent numai în cazul serviciilor, SUA exportând cu 55 de miliarde de
dolari mai mult, decât au importat din UE“.26
Conform unui raport oficial emis de cãtre Biroul Reprezentantului SUA

pentru Comerþ, în anul 2018 comerþul cu bunuri ºi servicii s-a ridicat la suma de
1,3 trilioane de dolari, cu aproximativ 200 de miliarde mai mult faþã de anul
2016. Cu toate acestea, SUA au înregistrat un deficit comercial în raport cu UE
de 105 miliarde de dolari, SUA exportând bunuri ºi servicii în valoare de 575 de
miliarde ºi importând în valoare de 684 de miliarde. Deficitul comercial în ceea
ce priveºte bunurile s-a ridicat la suma de 169 de miliarde de dolari, iar exce-
dentul comercial în ceea ce priveºte serviciile a atins suma de 60 de miliarde. UE
se aflã pe locul întâi ca piaþã de export pentru SUA, în anul 2018, exporturile
bunurilor din partea SUA cãtre UE ridicându-se la 318,6 miliarde de dolari,
observându-se o creºtere cu 12,5%, faþã de anul 2017 ºi 17% faþã de anul 2008,
exporturile SUA cãtre UE marcând 19,1% din întregul potenþial al SUA. Expor-
turile de produse agricole au atins suma de 13,1 miliarde de dolari, UE reprezen-
tând a treia piaþã de desfacere a exporturilor americane. În ceea ce priveºte ex-
porturile de servicii din SUA în UE, acestea au atins suma de 255,5 miliarde de
dolari, observându-se o creºtere de 5,1% faþã de anul 2017 ºi 31,7% faþã de 2008,
acestea axându-se în principal pe servicii profesionale, management, proprietate
intelectualã, cãlãtorii.27
În ceea ce priveºte importurile SUA din UE trebuie sã menþionãm faptul cã

UE este al doilea furnizor de bunuri ºi servicii al SUA. În anul 2018 importurile
SUA efectuate din UE, în ceea ce priveºte bunurile au atins suma de 487,9
miliarde de dolari, observându-se o creºtere de 12,9% faþã de 2017, respectiv
32,6% faþã de 2008. Importurile pentru consumul de produse agricole s-a ridicat
la suma de 23,9 miliarde, iar serviciile s-au ridicat la suma de 196 de miliarde,
marcându-se o creºtere de 2,1% faþã de 2017 ºi 25,9% faþã de 2008. Deficitul
comercial al mãrfurilor din SUA faþã de UE în 2018 este de 169,3 miliarde de
dolari, fiind în creºtere faþã de 2017 (11,8%), respectiv 77,1% faþã de 2008. Ex-
cedentul comercial al serviciilor este de 59,9 miliarde, cu o creºtere de 16,4%.28
În ceea ce priveºte datele de mai sus putem observa cã SUA au un deficit co-

mercial cu UE care a crescut aproape progresiv în ultimii ani, existând un anumit
excedent comercial numai în ceea ce priveºte serviciile pe care le exportã în UE.
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Cu toate acestea, acest excedent nu este suficient de mare încât sã echilibreze
balanþele comerciale ºi sã diminueze deficitul pe care îl are în ceea ce priveºte
bunurile ºi agricultura de consum. Astfel, tendinþele protecþioniste americane ºi
impunerea tarifelor UE pot fi explicate din perspectiva dorinþei SUA de a reduce
deficitele comerciale pe care le are cu UE.

Protecþionismul american ºi „rãzboiul tarifelor“

Preºedintele Trump a afirmat cã obiectivul sãu este acela de a pune America
pe primul loc, iar interesele economice americane trebuie sã fie plasate înaintea
celor strãine: „americanismul, nu globalismul va fi crezul nostru“29. Aceastã
afirmaþie controversatã ºi contrarã intereselor UE ar putea fi o anticipare, dar ºi
o justificare pentru practica protecþionistã promovatã de administraþia preziden-
þialã Trump. Proiectele ºi practicile legate de concretizarea anumitor acorduri
care sã se bazeze pe comerþul liber, respectiv abolirea tarifelor pentru bunurile
ne-auto demarate în timpul administraþiei Barack Obama au fost stopate odatã
cu debutul mandatului Trump.
Din anul 2016 Trump a reuºit sã schimbe percepþia republicanilor cu privire

la faptul cã relaþiile economice bazate pe schimbul liber sunt un lucru rãu, de la
36% în 2014 la 61% în 2016.30 Politicile comerciale promovate de Trump sunt
motivate în principal de deficitul comercial pe care SUA îl au „cu 15 din cei 20 de
parteneri economici mari. Deficitul comercial pe care îl au cu UE este al doilea
cã mãrime dupã cel cu China. Trump a afirmat cã va impune tarife de pânã la
45% statelor care nu vor fi de acord cu condiþiile tranzacþionale ale SUA“.31
Protecþionismul în general are drept principal scop acela de a utiliza o serie

de „restricþii precum tarifele ºi impozitele pentru a stimula industria þãrii ºi de a
o proteja faþã de concurenþa strãinã“32. Riscul acestor tendinþe este evidenþiat
prin faptul cã producãtorii interni îºi pot pierde interesul de a produce produse
de calitate33 din moment ce nu mai existã producãtori externi concurenþi. Utili-
zarea politicilor ºi practicilor protecþioniste de cãtre administraþia Trump este
contrarã din toate punctele de vedere cu materializarea potenþialelor acorduri co-
merciale care ar garanta realizarea comerþului liber.
Ruptura din cadrul relaþiilor economice ºi comerciale SUA-UE a început sã

se evidenþieze din ce în ce mai puternic odatã cu introducerea noilor tarife co-
merciale, impuse de SUA, cu privire la oþelul ºi aluminiul pe care îl importã de
la principalii sãi parteneri comerciali. Astfel, SUA a impus o creºtere a tarifelor
pentru oþel de 25% respectiv, 10% pentru aluminiu, atât pentru UE, principalul
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partener comercial, cât ºi pentru Canada ºi Mexic34. Preºedintele american a
afirmat cã „SUA se bazeazã prea mult pe alte state pentru metalele sale ºi nu ar
putea produce suficiente arme ºi maºini dacã ar izbucni un rãzboi. Creºterea tari-
felor ºi impozitelor pe metale ar stimula, astfel, industria internã“.35 În plus, ad-
ministraþia americanã a susþinut cã SUA nu se vor opri aici ºi vor impune taxe
„de 11 miliarde de dolari ºi altor mãrfuri europene, cum ar fi aeronavele. De ase-
menea, Trump a afirmat în repetate rânduri cã va creºte inclusiv tarifele pentru
automobilele importate din UE, de la 2,5 % la 25%“36.
UE nu a rãmas indiferentã la iniþiativele SUA ºi a impus la rândul ei o serie

de tarife pentru diferite produse agricole, precum, porumbul, fasolea, orezul,
untul de arahide, sucul de portocale, afinele, evidenþiindu-se ºi o creºtere a tari-
felor cu peste trei miliarde de dolari pentru motocicletele americane Harley
Davidson, blugi, Bourbon ºi þigãri.37 Aceastã acþiune a UE de a creºte tarifele
pentru motocicletele americane a determinat diferite companii producãtoare de
piese ºi motociclete sã se mute în UE, pentru a le produce direct acolo, deoarece
se estimeazã cã, dacã relaþiile comerciale dintre SUA ºi UE nu se vor îmbunãtãþi,
tarifele pentru motociclete vor urca de la 6%, la 31% în 202138.
Impunerea tarifelor SUA asupra importurilor de oþel ºi aluminiu, dublatã de

contra-tarifele UE, a accentuat deteriorarea parteneriatului economic ºi comer-
cial SUA – UE. Preºedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a numit
acþiunea SUAca fiind stupidã, relaþiile SUA– UE aflându-se în cel mai jos punct
din istoria modernã.

Iniþiativele de revitalizare
a acordurilor comerciale SUA – UE

Odatã cu alegerea lui Trump, negocierile comerciale dintre SUA ºi UE s-au
înrãutãþit. Preºedintele american a afirmat cã „Europa este la fel de rea ca ºi China
când vine vorba despre comerþ, UE este un partener brutal“39. Dincolo de aceste
afirmaþii ºi de acþiunile ambelor blocuri politice cu privire la impunerea unor noi
tarife comerciale, la doi ani ºi jumãtate de la suspendarea TTIP, SUA ºi UE au
început sã cristalizeze ºi sã urmãreascã noi posibilitãþi de negociere cu privire la
concretizarea unor noi tratate comerciale avantajoase.40
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Astfel, Juncker ºi Trump s-au întâlnit la Casa Albã în 25 iulie 2018 pentru a
pune bazele unor negocieri care sã includã un potenþial acord comercial care sã
mulþumeascã ambele pãrþi, iar cei doi oficiali au lansat o nouã etapã a relaþiilor
SUA – UE în domeniul comercial.41 Dupã întâlnirea celor doi oficiali, Trump a
afirmat faptul cã „suntem de acord ca de astãzi sã colaborãm în vederea obþinerii
unor acorduri cu tarife ºi bariere zero pentru bunurile industriale ne-auto“42. De
asemenea, s-a ajuns la concluzia cã este necesarã crearea anumitor grupuri de
lucru care sã avanseze o serie de recomandãri cu privire la îmbunãtãþirea viitoa-
relor acorduri comerciale. Acestea vor fi conduse ºi supravegheate de Cecilia
Malmström ºi reprezentantul comercial al SUA, Robert Lightizer.43
În declaraþia comunã cei doi lideri au ajuns la un acord temporar prin care UE

a promis cã va importa mai multe gaze lichefiate din SUA ºi mai multã soia, cu
scopul de a ajuta SUA sã compenseze pierderile comerciale pe care le are cu
China. De asemenea, SUA trebuie sã se abþinã de la creºterea tarifelor comer-
ciale asupra autovehiculelor ºi pieselor auto pe care le importã din UE.44 În plus,
este de menþionat cã în urma acestei întâlniri SUA au devenit principalii furni-
zori de boabe de soia din Europa „atingând o cotã de 77%. UE a susþinut faptul
cã avansarea discuþiilor privitoare la concretizarea noilor acorduri comerciale
care sã fructifice relaþiile economice SUA – UE depind foarte mult de disponibi-
litatea SUA de a ridica tarifele impuse în iunie 2018 asupra oþelului ºi alumi-
niului, dar ºi de a nu adãuga noi tarife comerciale“.45
Deºi Junker a obþinut o reuºitã parþialã prin evitarea creºterii tarifelor pentru

automobile, Washingtonul a început sã lanseze propuneri din ce în ce mai sub-
stanþiale46 care vizeazã introducerea sectorului agricol al UE în discuþii, subiect
pe care UE nu vrea sã-l abordeze.

Potenþialele beneficii ºi imaginea
noilor acorduri comerciale SUA – UE

Eliminarea tarifelor transatlantice pentru mãrfurile industriale ar extinde
„rata exporturilor americane cãtre UE cu 13%, respectiv livrãrile UE cãtre SUA
cu 10%, având în vedere faptul cã tariful mediu pentru produsele non-agricole
este de 4,2% în UE, respectiv, 3,1% în SUA“47. Juncker a afirmat cã potenþialul
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acord comercial SUA – UE trebuie sã urmãreascã obþinerea unei situaþii avanta-
joase ºi benefice, atât pentru SUA, cât ºi pentru UE. Reducerea tarifelor ar aduce
creºteri financiare de 26 de miliarde de dolari exporturilor ambelor pãrþi, conso-
lidând astfel cea mai mare ºi importantã relaþie comercialã din lume. Negocierile
din momentul de faþã se axeazã pe crearea a douã acorduri, unul care sã se axeze
strict pe bunurile industriale, cu excepþia produselor agricole, ºi altul pentru a
sprijini întreprinderile sã dovedeascã cã produsele acestora îndeplinesc cerinþele
tehnice de pe ambele maluri aleAtlanticului. Eliminarea tarifelor pentru bunurile
industriale ar creºte exporturile UE în SUA cu 8% ºi exporturile SUA în UE cu
9% pânã în 2033.48
Materializarea unor noi acorduri ar putea avea efecte benefice pentru ambele

entitãþi atât din perspectiva stimulãrii competitivitãþii internaþionale pozitive, cât
ºi prin echilibrarea pieþelor comerciale ºi crearea a aproximativ 13 milioane de
locuri de muncã.49 Noul acord comercial ar trebui sã excludã problemele „con-
troversate care au dus la eºecul acordurilor precedente, cum ar fi agricultura.
Acesta va trebui sã includã ºi discuþii ce þin de sistemul comercial global, necesi-
tatea reformãrii OMC ºi practicile comerciale ale Chinei, punându-se accent pe
realizarea unei cooperãri mai strânse între SUA, UE ºi Japonia, pentru a se putea
influenþa comportamentul Chinei“.50

Tensiunile actuale dintre SUA ºi UE
cu privire la viitoarele acorduri comerciale

În ceea ce priveºte discuþiile actuale cu privire la potenþialele acorduri comer-
ciale SUA –UE putem afirma cã administraþia americanã „doreºte victorii ra-
pide“51, având interesul de a realiza cât mai repede un acord comercial SUA – UE
„pentru a evidenþia abilitãþile preºedintelui Trump de a face tranzacþii, ºi asta
înainte de alegerile prezidenþiale din SUA din 2020. De asemenea, UE este inte-
resatã de un acord comercial rapid pentru a se preveni potenþiala impunere a tari-
felor pe autovehicule“52. Cecilia Malmström, la rândul ei, a declarat cã „este
hotãrâtã sã încheie un acord pânã în septembrie, fiind convinsã cã desfiinþarea
barierelor din calea comerþului SUA – UE poate fi câºtigãtoare“53. În pofida ini-
þiativelor pozitive reliefate de diferiþi oficiali din SUA ºi UE cu privire la con-
cretizarea diferitelor acorduri comerciale, realitatea acestora pare puþin dificilã,
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existând o serie de divergenþe între cele douã entitãþi politice care ar putea îm-
piedica ajungerea la un consens cu privire la viitoarele acorduri comerciale.
Administraþia americanã insistã cã trebuie inclusã ºi dimensiunea agricolã în

ulterioarele discuþii, iar Robert Lightizer a afirmat cã „nu va fi niciun acord de
liber schimb fãrã agriculturã, în pofida faptului cã UE susþine cã aceastã dimen-
siune nu se aflã pe masa negocierilor“54. La rândul sãu, negociatorul ºef al agri-
culturii SUA, Gregg Doud, a atacat UE din pricina politicilor sale agricole afir-
mând cã „nu mai putem lãsa UE sã scape cu o naraþiune falsã despre faptul cã
agricultura sa este superioarã restului lumii“55. În plus, Trump a exprimat o atitu-
dine dezaprobatoare legatã de politicile agricole ale UE declarând la un eveni-
ment din Minnesota cã „UE abia dacã importã ceva din produsele noastre agri-
cole, dar poate vinde automobile Mercedes-Benz ºi absolut orice vor în þara
noastrã, acest lucru nefiind unul corect“56.Astfel, Trump a susþinutã cã UE „trebuie
sã-ºi deschidã piaþa agricolã ºi sã ridice barierele comerciale“57.
UE, în schimb, promoveazã ideea ca cele douã pãrþi „sã se apropie de crearea

unui nou TTIP care sã încerce sã elimine tarifele reciproce pentru bunurile in-
dustriale ºi sã adopte proceduri pentru a facilita îndeplinirea cerinþelor tehnice
ale bunurilor produse de ambii actori. Cu toate acestea, mandatul UE are trasate
o serie de limite clare, excluzând agricultura ºi achiziþiile publice de la masa
negocierilor“.58 Atitudinea UE de a nu permite produselor agricole venite din
partea SUA sã acceseze pieþele agricole europene este motivatã de faptul cã pro-
dusele SUA sunt, în mare parte, modificate genetic ºi nu corespund standardelor
europene.59
Unul dintre cei mai influenþi oameni politici europeni care se opune deschi-

derii negocierilor cu SUA este preºedintele francez Macron, care a afirmat cã
„Europa nu trebuie sã negocieze un acord comercial cu o þarã care nu face parte
din Acordul Climatic de la Paris, semnat în anul 2015“60, iar un purtãtor de
cuvânt al acestuia i-a susþinut ºi completat afirmaþia, evidenþiind cã protecþia
mediului „este o chestiune de valori, iar UE trebuie sã fie exemplarã ºi fermã în
ceea ce priveºte protejarea climei“61. Deºi Macron nu poate împiedica dema-
rarea negocierilor, acesta poate bloca orice înþelegere care rezultã de pe urma
acestora, justificându-ºi acþiunile prin argumentul conform cãruia nu ar fi corect
ca doar una dintre pãrþi sã respecte standardele stricte de mediu.62
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Atitudinea de ostilitate din partea UE faþã de produsele americane este defi-
nitã prin faptul cã UE considerã produsele americane ca fãcând parte din cate-
goria „culturilor modificate genetic, a puilor spãlaþi cu clor ºi cãrnii de vitã tra-
tate cu hormoni“63, iar „biodiesel-ul produs din soia americanã este mai dãunãtor
decât motorina fosilã, alãturi de gazele lichefiate pe care SUA le exportã, in-
clusiv, în UE“64. Cu toate acestea, se pare cã administraþiei americane nu-i pasã
de faptul cã produsele exportate nu se încadreazã în standardele UE, atât timp
cât economia se dezvoltã.
Astfel, dacã atitudinea UE faþã de SUA este motivatã de divergenþele de opi-

nii cu privire la protejarea mediului înconjurãtor ºi a calitãþii produselor agricole,
SUA au o atitudine ostilã faþã de UE deoarece Trump vede în UE „întruchiparea
tuturor valorilor cãrora li s-a opus în timpul campaniei prezidenþiale, ºi anume
multilateralism, liberalism ºi atitudinea pro-globalizare“65.

Discuþie

Dimensiunea economicã ºi comercialã a relaþiilor diplomatice SUA – UE în
perioada ianuarie 2016 – mai 2019 a fost ºi este un subiect al contradicþiilor, dis-
putelor, tensiunilor ºi al divergenþelor de opinii dintre cele douã blocuri politice.
În ultimii ani parteneriatul comercial SUA – UE a fost caracterizat mai degrabã
de o competitivitate negativã decât de cooperare. Aceastã atitudine a fost moti-
vatã de practicile protecþioniste ºi anti-globalizatoare promovate de Trump ºi ac-
tuala administraþie americanã.
Încercarea lui Trump de a elimina deficitele comerciale pe care le are cu UE

este reprezentatã de promovarea anumitor politici ºi direcþii de acþiune unila-
terale, de forþã, care nu au fãcut decât sã stimuleze UE sã impunã la rândul ei o
serie de creºteri ale tarifelor ºi impozitelor asupra bunurilor exportate de SUA.
Aceste dinamici, care se apropie mai degrabã de ideea unui rãzboi comercial
decât de fundamentarea unei baze benefice pentru dezvoltarea raporturilor eco-
nomice SUA– UE, sunt extrem de dãunãtoare pentru viziunea strategicã a parte-
neriatului bilateral, care ar trebui sã se axeze mai mult pe cooperare ºi dezvol-
tare, decât pe tensiune ºi incongruenþã.
De asemenea, în încercarea preºedintelui american de a atinge obiectivele le-

gate de dimensiunea economicã acesta se pare cã nu þine cont de faptul cã pro-
dusele pe care le exportã în UE nu se încadreazã în standardele europene privind
calitatea acestora ºi totodatã nu respectã condiþiile privitoare la protecþia me-
diului înconjurãtor, aspect care are o importanþã crescutã pentru UE.
În ultima perioadã, atât SUA cât ºi UE au afiºat o atitudine pozitivã cu privire

la demararea anumitor negocieri privitoare la concretizarea noilor acorduri co-
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merciale, însã rata lor de realizare ºi de aplicabilitate este indirect proporþionalã
cu dorinþa ambelor entitãþi de a ajunge la o înþelegere ºi de a realiza acele acor-
duri rapide ºi satisfãcãtoare pentru ambele pãrþi.
Astfel, atât timp cât administraþia americanã va continua sã promoveze o ati-

tudine euroscepticã ºi o dorinþã de a subjuga restul economiilor globale pentru a
obþine o serie de acorduri economice ºi comerciale care sã satisfacã numai dorin-
þele SUA, revitalizarea relaþiilor comerciale SUA – UE nu va putea fi posibilã.

Concluzii

Acest articol a dorit sã ofere un rãspuns întrebãrii de cercetare: cum au
evoluat relaþiile diplomatice SUA – UE în dimensiunea economicã ºi comer-
cialã, în perioada 2016-2019? Relaþiile diplomatice dintre diferiþi actori statali
sau non-statali vizeazã o gamã largã de domenii ºi dimensiuni care necesitã ges-
tionarea comunã a acestora pentru realizarea anumitor deziderate sau pentru ma-
ximizarea rezultatelor urmãrite. Studiul de faþã oferã o serie de perspective le-
gate de modul în care au evoluat relaþiile SUA – UE în dimensiunea economicã
ºi comercialã în ultimii patru ani.
Începând cu anul 2016 relaþiile economice ºi comerciale dintre SUA ºi UE au

fost caracterizate de tensiuni ºi divergenþe de opinii. Egocentrismul politicii ex-
terne americane, America First, promovatã de Trump, are drept principal scop
acela de a satisface strict nevoile interne ºi externe americane. Dorinþa de a eli-
mina deficitul comercial al SUA, prin creºterea taxelor ºi a tarifelor asupra anu-
mitor produse europene, atitudinile protecþioniste ºi tendinþele neo-izolaþioniste
manifestate la nivelul politicilor americane au înmulþit tensiunile din cadrul
relaþiilor bilaterale cu UE. Trump se pare cã a început sã perceapã UE drept un
potenþial rival sau concurent economic care ar dori sã subjuge economia SUA
prin atitudinile pe care le promoveazã. Cele douã blocuri politice, în loc sã coo-
pereze pentru a consolida stabilitatea economicã ºi comercialã globalã, promo-
veazã o serie de atitudini contradictorii, care nu fac altceva decât sã înrãutãþeascã
relaþiile diplomatice ale acestora.
Astfel, parteneriatul bilateral a început sã devinã din ce în ce mai instabil din

cauza agresivitãþii ºi a egocentrismului economic care caracterizeazã politica ex-
ternã americanã promovatã de Trump. Chiar dacã ruperea totalã a relaþiilor di-
plomatice dintre SUA ºi UE nu este posibilã, din pricina mizelor implicate între
cei doi actori, degradarea constantã a acestora a reprezentat o realitate a ultimilor
ani. Un rãspuns întrebãrii de cercetare de la care am pornit analiza ar fi acela cã
relaþiile economice ºi comerciale dintre cele douã entitãþi, în loc sã se concen-
treze pe obþinerea unor beneficii mutuale, se axeazã pe tensiuni ºi direcþii contra-
dictorii care nu afecteazã numai dinamica celor doi actori, ci ºi mediul global în
ansamblu.
Una dintre cele mai evidente implicaþii ale analizei de faþã este marcatã de

faptul cã egocentrismul, agresivitatea ºi dorinþa uneia dintre pãrþile componente
ale unui parteneriat bilateral de a se situa deasupra celuilalt ºi de încerca sã-ºi
atingã doar propriile obiective poate slãbi potenþialul respectivului parteneriat
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diplomatic. Politica externã promovatã de administraþia Trump, mai ales în ceea
ce priveºte relaþiile cu UE, a confirmat afirmaþia de mai sus. Dorinþa de a elimina
deficitele comerciale ºi de a asigura dezvoltarea rapidã ºi agresivã a economiei
SUA a evidenþiat materializarea unor decizii politice din partea UE care nu au
fãcut altceva decât sã degradeze cooperarea dintre aceasta ºi SUA. Astfel, atât
timp cât în cadrul unui parteneriat bilateral principiul reciprocitãþii nu este aplicat
de cãtre ambele entitãþi, relaþiile diplomatice dintre actorii implicaþi în cadrul
acestuia fie vor stagna, fie se vor înrãutãþi.
Cea de-a doua implicaþie este aceea cã un parteneriat atât de puternic precum

cel dintre SUA ºi UE nu se rezumã strict la nivelul celor douã entitãþi, ci influen-
þeazã societatea globalã în ansamblu. Astfel, atât timp cât relaþiile SUA – UE nu
se vor revitaliza, vor exista o serie de consecinþe în ceea ce priveºte stabilitatea
ordinii globale în ansamblu, în principal, în dimensiunea economicã.
Pornind de la analiza de faþã se pot realiza o serie de studii care sã analizeze

dinamica ºi evoluþiile relaþiilor diplomatice SUA – UE în multiple alte dimen-
siuni. De exemplu, se poate realiza un studiu despre modul în care politicile
europene care vizeazã realizarea unor noi acorduri comerciale cu SUA au fost
influenþate de opinia publicã ºi organizaþiile europene de protecþie a mediului
care susþin cã interesul SUA este strict economic, iar politicile pe care le pro-
moveazã afecteazã mult prea puternic mediul înconjurãtor.
De asemenea, o temã atractivã de cercetare poate viza modul în care relaþiile

diplomatice în materie de protecþie a mediului au fost afectate dupã ce Trump a
denunþat Acordul Climatic de la Paris ºi a decis pãrãsirea acestuia în anul 2017.
O altã direcþie ulterioarã de cercetare s-ar putea axa pe modul în care vor evolua
re-laþiile diplomatice dintre SUA ºi UE din acest moment, deoarece primul
mandat prezidenþial al lui Trump se apropie de sfârºit. Întrebãrile ulterioare de
cercetare ar putea viza analizarea modului în care atitudinile ºi politicile
promovate de Trump sunt percepute la nivelul opiniei publice americane.
Dincolo de aceste elemente pe care le putem percepe în momentul de faþã

doar la nivel speculativ, un lucru este incontestabil, ºi anume acela cã dacã re-
laþiile diplomatice dintre SUA ºi UE vor urma aceleaºi direcþii de acþiune ca în
ultimii ani, existã posibilitatea ca acestea sã nu se îmbunãtãþeascã, ci sã se degra-
deze ºi sã se distanþeze într-un ritm alert.
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